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V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới

Kính gửi: Lãnh đạo các tổ chức tôn giáo
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, liên tục
ghi nhận các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV2, số lượng ca mắc mới và tử
vong vẫn tăng ở nhiều nước, đặc biệt là ở một số nước trong khu vực, các nước
láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam. Ở trong nước, từ ngày
29/4/2021 đến ngày 07/5/2021, đã ghi nhận 121 ca mắc Covid-19 ngoài cộng
đồng tại các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Yên Bái,
Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh); tình hình dịch
bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao, ảnh
hưởng đến sức khỏe, đời sống và tính mạng của người dân.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng,
chống dịch Covid-19 (tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ
tướng Chính phủ và văn bản số 89/TB-VPCP ngày 30/4/2021 của Văn phòng
Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ công điện số 579/CĐ-BCĐ,
ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid 19). Trong
điều kiện cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sẽ diễn
ra nhiều hoạt động có tập trung đông người, Bộ Nội vụ đề nghị lãnh đạo Giáo
hội các tổ chức tôn giáo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, chỉ đạo chức sắc, chức
việc, tín đồ nghiêm túc, tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của
chính quyền địa phương; có thái độ nghiêm khắc với các hoạt động tập trung
đông người không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ y tế; các hoạt động lợi dụng tôn
giáo, mạng xã hội để tuyên truyền các thông tin tiêu cực, không đúng về tình
hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong tín đồ, quần chúng nhân dân.
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2. Trong thời gian tới, một số tổ chức tôn giáo sẽ diễn ra nhiều hoạt động
quan trọng như: Lễ Phật đản và An cư kiết hạ trong Phật giáo; Giáo hội Công
giáo tổ chức lễ kính dâng hoa Đức Mẹ trong tháng 5; một số Hội thánh Tin lành
và Hội thánh Cao Đài sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo Hiến chương, Điều lệ;
Cộng đồng Hồi giáo tổ chức lễ xả chay… Các hoạt động này thường tập trung
đông chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tham dự, tiềm ẩn nguy cơ cao
bùng phát dịch bệnh ra cộng đồng. Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 có
hiệu quả, đề nghị lãnh đạo các tổ chức tôn giáo quan tâm thực hiện: (1) Đối với
các địa phương đã có các ca bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng hoặc có
nguy cơ lây nhiễm cao, yêu cầu các cơ sở tôn giáo thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của chính quyền địa phương,
tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người cho đến khi
chính quyền có thông báo mới. (2) Đối với các địa phương chưa có ca bệnh
Covid-19, các cơ sở tôn giáo không tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập
trung đông người; trong trường hợp thật sự cần thiết, lễ buộc tổ chức thì phải
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan
chức năng, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử
khuẩn, hạn chế tối đa số lượng người tham dự; nghiêm túc khai báo y tế online,
tiêm vaccine phòng dịch.
Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn
giáo không tiếp tay cho các hoạt động đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép
vào Việt Nam; kịp thời thông báo cho chính quyền về các trường hợp nghi
nhiễm dịch hoặc đi về từ vùng có dịch. Thông báo và hướng dẫn chức sắc, chức
việc, tín đồ tôn giáo là du học sinh và người Việt Nam đang ở nước ngoài hạn
chế di chuyển, tuân thủ quy định và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
của nước sở tại, không khuyến khích nhập cảnh về Việt Nam; trường hợp phải
về nước thì về theo con đường hợp pháp và phải tuân thủ nghiêm các quy định
phòng, chống dịch của Việt Nam. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải thực
hiện theo các nội dung hướng dẫn tại Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 5/5/2021
của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc thực hiện nghiêm các quy định cách ly tập
trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung .
3. Đề nghị lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo tiếp tục kêu gọi và biểu
dương các tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ
phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đồng hành với chính quyền
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các cấp và đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,
không để lây lan ra cộng đồng.
Để góp phần ngăn chặn, không để lây lan dịch Covid-19, Bộ Nội vụ trân
trọng đề nghị Lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo quan tâm, hướng dẫn chức
sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và quần chúng nhân dân, tích cực
phối hợp với chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng TTCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Trưởng ban Chỉ đạo 68 Trung ương (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban chỉ đạo QG phòng, chống Covid-19 (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để b/c);
- BCĐ phòng, chống Covid-19 BNV;
- Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Phó Trưởng ban TGCP;
- Ban (Phòng) Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố; Ban
Dân tộc và tôn giáo tỉnh Bạc Liêu; Ban Tôn giáo – Dân tộc
tỉnh Tây Ninh:
- Tổ Công tác phòng, chống dịch Covid-19 Ban TGCP;
- Lưu: VT, TGCP (2).
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